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Tekstiruutu
Älä käytä tätä lomaketta jos kohteeseen on jo myönnetty rakennuslupa.Helpointa on jos voit odottaa rakennusluvan ennen vesi- ja viemäriliittymissopimuksen tekemistä. Kiireellisissä tapauksissa sopimuksen teko voidaan aloittaa jo ennen rakennusluvan myöntämistä jos rakennuslupaa on haettu ja rakennusvalvonta on todennut että piirustuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia. Vesihuoltolaitos pyytää tällöin (yleensä) rakennusvalvonnalta lausunnon kohteeseen myönnettävän rakennusluvan kerrosaloista, se on sopimuksen maksuperuste.
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Vesijohdon ja/tai jätevesiviemärin liittämis- ja käyttösopimus tehdään toimittamiesi tietojen perusteella. Täytä tämä lomake ja toimita se sekä seuraavat liitteet vesihuoltolaitokselle:-  Maanvuokrasopimuksen kopio mikäli liittyjä ei omista rakennuspaikkaa (kiinteistöä)-  Asemapiirros-  Kaikkien kiinteistölle rakennettavien rakennusten pohjapiirustukset-  Selvitys kaikista kohteeseen rakennettavista rakennuksista, siinä on mainittava   rakennusten käyttötarkoitus sekä todellinen kerrosala (ei US250 kerrosalaa). 
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Asiakkaan ja omistajan nimi/nimet: ____________________________________________________                                                            (yleensä sama kuin rakennuslupahakemukseen kirjattu)Jos omistaja on eri kuin asiakas, omistajan nimi: _________________________________________Puhelinnumero(t): _________________________ ,  ______________________________________Sähköpostiosoite/-osoitteet: ____________________________ , ____________________________Laskutusosoite: __________________________ , postinro ja -toimipaikka: ____________________
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HUOMAUTUS: Mikäli laskutusta halutaan tehtävän muualle kuin tähän kirjattuihin yhteystietoihin, asiasta on toimitettava erillinen selvitys vesihuoltolaitokselle. Jos maksuja jaetaan useammalle taholle, selvityksessä on eriteltävä maksajatiedot seuraaville: liittymismaksut, tonttijohtojen liitoskulut ja muut tilauksesta mahdollisesti tehtävät rakentamispalvelut, rakennusaikainen vesi, vesimittarin asennus.
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Rakennuskohteen (kiinteistön) katuosoite: ______________________________________________rekisterinumero: _________________ ja kiinteistön nimi: _____________________________ja asemakaava-alueen kiinteistön korttelinumero: _____________ ja tonttinumero: ________
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Omistaako liittymis- ja käyttösopimusta tekeväasiakas tontin/tilan mille sopimus tehdään?Tuleeko rakennuskohteeseen sprinkleriä?Onko kohteessa ollut aiemmin rakennuksia joillaon olemassa vesi- ja/tai viemäriliittymissopimus?Lisätiedot:
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Toimita tämä lomake täytettynä sekä kaikki yllä mainitut liitteet osoitteeseen verkosto@kempeleenvesihuolto.fiSopimus allekirjoitetaan sähköisesti (tai erikseen sovittaessa omakätisesti paperiversiona). Vesihuoltolaitos lähettää allekirjoituskutsun siihen sähköpostiosoitteeseen minkä lomakkeen täyttäjä on tässä ilmoittanut yhteystiedoksi. Huomautamme että allekirjoittajalla on oltava nimenkirjoitusoikeus tässä asiassa (esim. yhtiön nimenkirjoitusoikeus). Jos allekirjoituksessa halutaan käyttää valtakirjaa niin se on toimitettava viipymättä vesihuoltolaitokselle.
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MUISTA LIITTEET
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HUOMAUTUS: Paritalon molemmista asunnoista on täytettävä tämä lomake. On olennaista ilmoittaa osoitetiedossa asuntojen omistus (asunto A ja B). Ilmoittaja täyttää lomakkeeseen oman asuntonsa (+ muiden tilojen, esim. varasto) yhteenlasketun kerrosalan eli esimerkiksi jos paritalon rakennusmassa on rakennusluvassa yhtenä lukuna niin se jaetaan paritalon A ja B asuntojen kesken.
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